
Plechtigheden Goede Week en Pasen 

 

1 april Palmzondag   10.00 uur                        Hoogmis 
 

Jezus wordt feestelijk onthaald in Jeruzalem.  

Wij vieren de Eucharistie met palmwijding en 

processie en nodigen jong en oud hierbij uit dit 

mee te vieren.  

Gregoriaans Mis XVII  
 

  
 

 

maandag 2 april  08.15 uur Lauden 

    18.30 uur Vespers 

    19.00 uur H. Mis 

dinsdag 3 april  08.15 uur Lauden 

    08.45 uur H. Mis 

    13.00 uur Meditatie o.l.v. pater J. Bots S.J. 

Onderwerp:  

Er klopt een hart in de wereld. Het heeft vlam gevat.  

Het brandt van liefde, op het kwaad reageert het met nog groter liefde. 

14. 15 uur Kruisweg RKVB 

De R.K. Vrouwen Baarn bidden de kruisweg met als intentie:  

Dat wij als vrouwen bidden voor alle vrouwen in de wereld.  

 

woensdag 4 april     08.15 uur Lauden 

               19.00 uur Vespers 

               19.30 uur Rozenkransgebed 

    Chrismamis in Apeldoorn 19.00 uur 

Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening 

van de   olie voor de zieken en geloofsleerlingen 

plaats, alsook de wijding van het chrisma voor het 

doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de con-

secratie van kerken en altaren. Tijdens de Chrisma-

mis vernieuwen de priesters hun wijdingsbelofte aan 

de bisschop. In het Kerkvenster hebt u hier al over 

kunnen lezen. Wilt u nog meegaan, neemt u dan zo 

snel mogelijk contact op met mevr. Gabriëlle Nieu-
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wenhuis, janengabrielle@planet.nl of tel. 5420208, dan kunnen we zien of 

het vervoer geregeld kan worden. De avondmis in onze kerk vervalt omdat 

alle priesters van het aartsbisdom in Apeldoorn verwacht worden. 

 

5 april Witte Donderdag   08.15 uur Lauden 

19.00 uur Hoogmis met voetwassing 

Gregoriaans Mis VIII 

Tot 22.00 uur Stille aanbidding in de dagkapel. 

Van 22.00 tot 23.00 uur geleide aanbidding voor 

tieners en jongeren. 

 

 

 

 

6 april Goede Vrijdag  08.15 uur Lezingendienst en Lauden 

  15.00 uur Kruisweg 

 

Wij worden uitgenodigd om de Kruisweg te    

bidden, waarbij de kinderen met de pastoor 

mee langs de kruiswegstaties lopen. 

   

  19.00 uur Herdenking van het lijden en 

sterven van Jezus 

Wij worden uitgenodigd voor de Goede Vrijdag plechtigheden met kruis-

verering en bloemenhulde. Jongens, meisjes en ouders mogen bloemen 

meebrengen. 

De Profundis; W.A.Mozart           Locus iste; A. Bruckner  

Popule meus;  G.P. da Palestrina  Tenebrae facta sunt ; D. Perez  

 

7 april Stille- of Paaszaterdag 
 

08.15 uur Lezingendienst en lauden 

Het is stil rond het graf van Jezus. 

Van 08.00 – 16.00 uur is er gelegenheid tot stil ge-

bed in de dagkapel bij de icoon van de  

”Nederdaling ter helle”. 

mailto:janengabrielle@planet.nl
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   23.40 uur Paaswake 
Vertrouwend op het Woord en de belofte van de 

Heer, overweegt de Kerk, na dank gebracht te heb-

ben voor het Licht de grote daden die Hij vanaf den 

beginne voor Zijn volk heeft verricht. Het doopwater 

wordt gewijd en wij hernieuwen onze doopbeloften. 

Gregoriaans Mis I. 

De Paaswake wordt op TV uitgezonden (Ned. 2)  

 

 

8 april Hoogfeest van Pasen de Verrijzenis des Heren 

       10.00 uur Hoogmis 
   

Wij vieren de Verrijzenis van Jezus Christus. 

Om 10.00 uur zijn wij van harte welkom in de 

Hoogmis. 

Kroningsmesse,  W.A. Mozart. 

Alleluia G.F. Händel 

 

Tijdens de Hoogmis is er crèche en kinderwoord-

dienst. 

 

9 april  Hoogfeest van Pasen 2
e
 Paasdag  

                  10.00 uur Gezinsmis 

 

Hij leeft! Ook voor jou 

 

Wees welkom bij deze Gezinsmis.  

Het is groot feest: Pasen. 

 

Wij vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat Hij leeft. Jezus ver-

langt naar jou. Tijdens de Mis wordt er een kindje gedoopt. Kom met je 

familie naar de Heilige Mis in de H. Nicolaaskerk om dit feest mee te vie-

ren. 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://img205.imageshack.us/img205/9772/g510a2at.jpg&imgrefurl=http://blog.seniorennet.be/fernanda1951/archief.php%3Fstartdatum%3D1143842400%26stopdatum%3D1146434400&usg=__Lkqz9GSfD5-gPRY840rAEFzA4Gs=&h=322&w=222&sz=11&hl=nl&start=33&itbs=1&tbnid=4F4vObRSOjlADM:&tbnh=118&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3Dpaaskaars%26start%3D18%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
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Voor de allerkleinste is er een crèche. 

 

    
 

 
BIECHTGELEGENHEID VOOR PASEN. 

 

Ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen is er gelegenheid voor de 

biecht, het Sacrament van boete en verzoening. Voor ons allen is van be-

lang, dat we ons ook mentaal richten op het Paasfeest, dat immers door de 

herinnering aan onze Doop ons uitnodigt tot levensvernieuwing. 

We willen opstaan uit dat wat ons belast en bezwaart, om in herwonnen 

vrijheid te mogen leven. 

 

H. Nicolaaskerk, Baarn: 
dinsdag 3 april voor en na de meditatieviering: biechtvader pater Bots 

woensdag 4 april: van 16.00 – 17.00 uur: biechtvader pastoor Huitink.  

Goede Vrijdag 6 april: na afloop van de kruiswegviering tot 16.30 uur: 

biechtvader pastoor Huitink. 

 

De Sleutel te Soest: 
Donderdag 29 maart: van 15.00 – 16.00 uur: biechtvader pastoor Huitink.  

 

Pastorie O.L. Vrouwkerk te Bilthoven: (Gregoriuslaan 8, Bilthoven) 

woensdag 28 maart: van 15.00 - 16.00 uur: biechtvader priester F. Zwarts. 

Ook kunt altijd met beide priesters een telefonisch een afspraak maken. 
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AGENDA VAN DE GROEPEN 

in het Trefpunt, tenzij anders vermeld 

Crèche (0-3 jr.) Tijdens de Hoogmis of Gezinsmis.      

Kinderkerk (4-6 jr.) Tijdens de Hoogmis op zondag. 

Kinderwoorddienst Alleen tijdens de Hoogmis. (7-11 jr.). 

25 maart  Voorbereiding E.H. Communie 08.30 uur. 

26 maart  Kinderclub 18.45 – 19.45 uur. 

Bijbellezen III 20.15 – 21.30 uur.  

   RKVB zie blz. 18. 

28 maart  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   In het voetspoor van Maria 10.00 uur.  

   Doe-middag 14.00 uur. Zie blz. 13. 

2 april   Kinderclub 18.45 uur.  

   Thema-avond 20.00 uur. De Goede Week  

3 april   Koffieochtend ouders van jonge kinderen. 

Meditatie o.l.v. pater J. Bots S.J. 13 uur. Zie blz. 14. 

Kruisweg met de RKVB. Zie blz. 18.   

4 april   Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   Oliënwijding Apeldoorn. Zie blz. 8. 

9 april   Koffiedrinken na de Gezinsmis.  

11 april  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   Vormsel 18.45 uur. 

   Cursus ”Op reis in het land van geloven” 20 uur. 

12 april  Bijbellezen I 10.15 - 11.30 uur. 

    

Repetitie koren: 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur.  

Volkszangkoor       : donderdags  18.15 uur. 

Cantate Domino       : donderdags 19.30 uur. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag        24  mrt. 19.00 uur H. Mis met samenzang.  

zondag          25  mrt. 5
e
 zondag van de Veertigdagentijd 

10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XVII. 

maandag       26  mrt. 19.00 uur gezongen H. Mis in de kerk. 

vrijdag          30  mrt. Kerkwijding H. Nicolaaskerk 19.00 uur gez. H. Mis 

in de kerk Mis in G M. Casali.  

zaterdag        31  mrt. 19.00 uur H. Mis met samenzang.  

Goede Week en Pasen: zie elders.  
 

Dagkapel  
 

maandag t/m vrijdag   08.15 uur Lauden. 

dinsdag en donderdag   08.45 uur H. Mis. 

maandag, woensdag en vrijdag 19.00 uur H. Mis. 

Maandag, woensdag en vrijdag 18.30 uur Vespers. 

maandag t/m vrijdag  14.30 - 15.30 uur Gelegenheid tot gebed. 

dinsdag 09.15 - 10.00 uur  Aanbidding. 

woensdag  19.30 uur Mariaviering na de H. Mis. 

donderdag   19.00 – 20.00 uur  Aanbidding. 

 


